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Abstract
Denna rapport består av information och data som har samlats in i syfte att kunna
presentera en genomförbar konvertering av linfärjan Toras framdrivningssystem, som
idag utgörs av dieselelektrisk drift, till bränslecellsdrift. Den bränslecell som behandlas
i rapporten är PEMFC och är en bränslecellstyp som drivs av ren vätgas. Resultaten
tjänar som en informationskälla för en potentiell konvertering och presenteras för
Trafikverket, som ett alternativ i linje med Sveriges regerings mål att reducera
mängden CO2 utsläpp på en nationell nivå. Informationen i rapporten har insamlats
via mail- och telefonkontakt samt ett besök på Tora på plats i Stockholm. Ett
genomförande av konverteringen är fullt möjligt men mer kostsamt än dieseldrift i
dagsläget med avseende på höga bränsle- och inköpskostnader utav bränsleceller.
Med framtidens hårdare utsläppskrav och eventuella förbud av fossila bränslen, så
kanske vätgasen kan bli aktuell som bränsle, trots de höga kostnader som finns.
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Abstract
This report consists of the information and data collected in the purpose of
presenting a viable option for a conversion from diesel-electric energy supply, to fuel
cell energy supply for the propulsion of the cable ferry Tora. The fuel cell mentioned
in this report is a PEMFC, which is powered by pure hydrogen. The result serves as a
platform of information for a potential conversion and is presented to Trafikverket as
an option that corresponds with the Swedish government’s goal of CO2 reduction on
a national level. The information in this report was collected via email and telephone
contact, and a visit to Tora in Stockholm. An implementation of the conversion is
entirely possible but comes with a greater cost then diesel operation at the present
time with regards to high fuel and purchase costs of fuel cells. With tomorrow's
tougher emission requirements and possible ban on fossil fuels, then maybe hydrogen
gas can be viable as fuel, despite the high cost.
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1 Introduktion
Färjerederiet är den del av Trafikverket som bedriver färjetrafik runt om i Sverige. Deras färjor är
så kallade vägfärjor som ersätter vägar över vatten och stödjer samhället med transport av viktiga
samhällsfunktioner, privatpersoner och godstransport. Färjerederiets vägfärjor står årligen för 21
miljoner personresor och 12 miljoner fordonstransporter (Trafikverket, Färjerederiet 2013).
Färjerederiet i Sverige har en mycket lång historia och grunden till dagens Färjerederi lades redan
på 1700-talet. Idag har Färjerederiet 60 vägfärjor varav 21 är linfärjor, d.v.s. de drivs genom
lindrift där färjan drar sig fram på kablar som är fastmonterade iland på bägge sidor om färjeleden
där färjan trafikerar. Färjerederiet är Sveriges största rederi (Trafikverket, Färjerederiet 2013).
Linfärjor har högre verkningsgrad än propellerdrivna färjor och behöver således mindre effekt till
framdrivning vilket är fördelaktigt för eventuell bränslecellsinstallation då effekten på
bränsleceller i relation till sin storlek är förhållandevis låg jämfört med dieselmotorer, vilket också
visas i rapporten med svårigheterna att hitta lämpliga bränsleceller. Denna rapport är produkten
av det uppdrag som gruppen genomfört med Trafikverket och Färjerederiet som uppdragsgivare.
Gruppen kontaktade Färjerederiet angående en eventuell bränslecellskonvertering av en vägfärja
och fick då kontakt med rederiingenjör Jarl Andreasson, gruppens kontaktperson. Efter mail och
telefonkontakt med Andreasson framkom det att Färjerederiet diskuterat möjligheten att ha
bränsleceller ombord till framdrivningen på en av deras vägfärjor, men ingen undersökning hade
gjorts. Med detta som utgångspunkt och i samråd med Trafikverket och Färjerederiet fick
gruppen i uppdrag att undersöka möjligheten med installation av en eller flera bränsleceller som
kunde ersätta nuvarande dieselmotor ombord på linfärjan Tora. Tora är en linfärja som valts ut
för gruppen av Färjerederiet. Tora trafikerar i dagsläget Adelsöleden i Stockholm, se även bilaga
1.
Bränslecellen, en bränslecell består i grunden utav fyra delar, en anod, en katod, en elektrolyt
och ett bränsle, i detta uppdrags fall vätgas. Anoden är bränslecellens negativa sida, medan
katoden är dess positiva sida. I mellan anoden och katoden placerar man ett membran med
elektolyt på var sida om membranet, gruppen har valt att använda sig av en PEM: Proton
exchange membrane. Membranet har till uppgift att släppa igenom protoner. Protonerna
uppstår när väteatomerna når anoden, där väteatomerna sönderdelas till elekroner och
protoner, även värme bildas till följd utav sönderdelningen. Elektronerna leds sedan, via en
separat krets, från anoden över till katoden och bildar elektricitet. På katod sidan tillförs det
syreatomer (luft), dessa atomer i samverkan med de igenom släppta protonerna och
elektriciteten bildar, istället för koldioxid, vatten (Ny teknik, 2009). I referenslistan finns det en
länk till ett examensarbete som fokuserar på bränslecellens funktion och detaljerad beskrivning
av arbetsförloppet (Nilsson, 2008).
P.g.a. begränsad tillgänglighet på bränsleceller som uppfyllde effekt- och dimensionskriterierna så
ändrades frågeställningarna i rapporten och skiljer sig därför från frågorna i uppdragsdirektivet, se
bilaga 1. Effekt och dimensionskriterierna framgår i avsnitt 2 Metod, sida 3. Istället för att
jämföra olika bränslecellstyper gjordes en jämförelse mellan en PEM: Proton exchange
membrane bränslecell och nuvarande dieseldrift. Denna rapport skulle enligt uppdragsdirektivet
(se bilaga 1) presenteras v. 11 2014, resultaten av beräkningarna var vid denna tidpunkt färdiga
men rapporten var inte färdigställd p.g.a. arbetet är en del av sjöingenjörsutbildningen och måste
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godkännas av Linnéuniversitet. Trafikverket, Färjerederiet har tidigare under våren fått ta del av
beräkningarna och kostnadsjämförelsen som gjordes som svar på frågeställningarna. Se bilaga 2.

1.1 Klimatpolitik, nationellt och inom EU
Klimatpolitiken på nationell nivå är starkt sammanknuten med EU:s mål och krav för framtida
minskning av utsläpp. Miljödepartementet skriver 2004 i sin rapport bl.a. om att Sveriges utsläpp
av växthusgaser ska minskas med 40 procent från 1990 och att energieffektiviteten i Sverige ska
ökas med 20 procent (Regeringen, Miljödepartementet 2004).
För att uppnå dessa mål med bland annat minskade utsläpp av växthusgaser kan en bränslecell
som drivs av vätgas men inte släpper ut någon CO2 utan endast vatten som biprodukt ersätta en
dieselmotor och vara en metod för att lyckas. Bränslecellen som denna rapport behandlar är en
PEM: Proton Exchange Membrane bränslecell. Denna typ av bränslecell använder sig av
industriell vätgas (SAE J2719)1 som bränsle. Utsläppen efter bränslecellen har omvandlat vätgasen
till elektrisk energi består endast av värme och vatten. CO2 utsläppen av bränslecellsdriften är alltså
obefintliga, och detta uppfyller fullständigt regeringens och EU:s krav på minskning av utsläpp av
växthusgaser.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att den ska utgöra ett underlag för Färjerederiet om en
bränslecellskonvertering kan, och i så fall bör göras med avseende på kostnader och regelverk.

1.3 Frågeställningar
De frågeställningar som gruppen vill ha svar på är:

	
  
•

Blir en konvertering lönsam med avseende på drift, underhåll och inköp av
bränslecellstypen PEM: Proton exchange membrane?

•

Vilka ytterligare krav, om några, ställs på besättningen med avseende på driften om man
har bränsleceller ombord enligt Transportstyrelsen, jämfört med nuvarande dieseldrift?

•

Vilket bränsle, diesel eller vätgas, är lämpligast med avseende på regelverk och logistik,
d.v.s. tillgänglighet, priser och hantering? Både enligt Transportstyrelsen och MSB –
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

1. SAE International, tidigare SAE – Society of Automotive Engineers. SAEJ2719 är en standard
för vätgas som bränsle i fordon med PEM bränsleceller (Fuel cell standards, 2014).
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2 Metod
I detta uppdrag insamlades information via mail och telefonkontakt med bränslecellstillverkare,
en branschorganisation, vätgasleverantörer och myndigheter.
Bränslecellstillverkarna som gruppen kontaktade var Mitsubishi, Siemens, Ballard och Powercell,
dessa företag är ledande inom tillverkning av bränsleceller och har dessutom färdiga produkter,
till skillnad från ett flertal bränslecellstillverkare som fortfarande bara har prototyper och ingen
färdig modul till försäljning (Mitsubishi 1994; Ballard 2013; Siemens 1996; Powercell 2012).
Beskrivning av utrymmet på Tora som var tänkt att innehålla bränslecellsmodulen och
effektkravet var underlag för de frågor som skickades till företagen. Med den informationen
utskickad till företagen fick gruppen svar med endast ett alternativ som uppfyllde kriterierna, en
modul från Ballard. Branschorganisationen Vätgas Sverige verkar för ökad vätgasanvändning
nationellt (Vätgas Sverige 2014). Efter telefonkontakt med Vätgas Sverige rekommenderades
gruppen att kontakta de två ledande företagen för vätgashantering inom industrin, AGA och Air
Liquide (AGA 2014; Air Liquide 2013). Efter kontakt med AGA och Air Liquide var det AGA
som var positiva att delta i uppdraget och bidra med information och planering av installationen.
AGA valdes därför som vätgasleverantör i uppdraget.

	
  
De myndigheter som kontaktades via telefonkontakt med ett flertal personer på respektive
myndighet var Transportstyrelsen och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Efter kontakt med dessa myndigheter visste gruppen vilka regler som gällde för besättningen,
driften och vätgashanteringen (Transportstyrelsen 2014; Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap 2014 Startsida). Efter kontakten med dessa två myndigheter stod det även klart att inga
andra myndigheter var inblandade i färjans drift, oavsett bränsle, och uppdraget kunde då fortsätta
med den informationen som inhämtats. Ett tidigare examensarbete som tagits del av,
”Bränslecellen till sjöss” av Nilsson 2008 har använts som en del av arbetet att få en överblick av
de bränsleceller som kan vara lämpliga på en linfärja där utrymmet är begränsat. Beräkningar med
information som gruppen tagit del av från Färjerederiet med dieselförbrukning, inköpspris för
dieseln, ritningar av färjan samt ett besök av gruppen på Tora i Stockholm där mätningar av
utrymmen samt fotografier tagits gjorde underlaget för vätgasberäkningar och planering av
installation, i samråd med AGA och Ballard.
Frågan som ställdes till samtliga bränslecellstillverkare som gruppen varit i kontakt med var
följande:
• Har ni en bränslecell som får plats i ett utrymme som är (L x B x H) 4,47m x 1,49m x 2,6m
och som dessutom har en effekt på 150kW vid kontinuerlig drift?

2.1 Val av bränsleceller för uppdraget
	
  

	
  

I detta uppdrag var det två typer av bränsleceller som granskades, PEM: Proton exchange
membrane och SO: Solid oxide. Den effekt som behövs för att kunna klara av att driva Tora
under de mer energikrävande månaderna (vinterhalvåret) är 150kW. Detta innebär att
bränslecellen som behövs måste minst klara av att producera denna effekt samtidigt
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som den inte heller inte får vara för stor eftersom storleken på installationsutrymmet är
begränsat. Efter datainsamling från bränslecellstillverkare via mailkontakt med Ballard, Siemens,
Mitsubishi och Powercell samt tillgång till ritningar på linfärjan Tora från Färjerederiet visade det
sig att det endast var en av bränslecellerna som var tillämpbar för linfärjan Tora. Detta var PEM:
Proton exchange membrane cellen. Denna bränslecell var den enda i datainsamlingen som
uppfyllde kraven på effekt och dimensionering. SO bränslecellen hade varit tvungen att
installeras ute på lastdäck för att ens kunna användas ombord p.g.a. sin storlek (Wärtsilä 2011).
Eftersom detta inte är en praktisk lösning så valdes SO cellen bort som en lämplig bränslecell för
Tora. Därför behandlar uppdraget endast PEM bränslecellen, beskrivning av PEM bränslecellen:
•

PEM FC, Proton exchange membrane fuel cell, en bränslecellstyp som drivs av ren
vätgas. Kännetecknas av kort uppstartningstid, låg driftstemperatur och ca 60 %
verkningsgrad. Används kommersiellt som framdrivning av bussar och bilar i Europa,
Asien och Nordamerika (Ballard 2013).

2.2 Avgränsning
Bränslets densitet vid olika utomhustemperaturer tas inte i beaktning i rapporten, då skillnaderna
i densitet var så pass minimala att det inte skulle bli någon påverkan på resultatet. I beräkningen
av dieselförbrukningen och effektbehovet så tas det inte hänsyn till oljepannan ombord, eftersom
dess förbrukning är så pass liten att den endast utgör marginell skillnad på den totala
dieselförbrukningen och det totala effektbehovet. Även utsläpp från tillverkningen av
bränslecellen bortses i denna rapport och de utsläpp som bränslecellen jämförs mot är nuvarande
dieselmotors utsläpp (se även bilaga 1).

2.3 Beräkningar
Förklaring av beräkningar gjorda i uppdraget:
Gruppen har fått ta del av Toras årsförbrukning av diesel år 2013 och har med detta som
underlag räknat på hur mycket CO2 som släpps ut ungefärligt p.g.a. dieseldriften varje år.
Ungefärligt utsläpp av CO2 / förbränd liter diesel Mk I = 2,54 kg (Trafikverket 2012).
Antal liter diesel * 2,54 kg CO2 = ungefärligt utsläpp per år av CO2 (kg)
Effektberäkning,
Dieselns densitet (kg/m3) * volymen (m3) = massa (kg) diesel
Bränslets massa (kg) / 31 dagar (en månad) = dygnsförbrukning diesel (kg)
Dygnsförbrukning diesel (kg) / snitt drifttimmar per dygn = dieselförbrukning per drifttimme
(kg/h)
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Dieselförbrukning per drifttimme (g/h) / specifik bränsleförbrukning (g/kWh)1 = ungefärlig
effekt som erfodras (kW)
Beräkning för vätgas enligt bilaga PEM Bränslecell 1-3 sida 30-32 med effekt enligt ovan ger
beräknat vätgasbehov per drifttimme.
Vätgas (kg) * drifttimmar/dygn = vätgas (kg) per dygn
Vätgas (kg) per dygn * 7 dygn = Vätgas (kg) per vecka

1. Specifik bränsleförbrukning enligt Volvo Penta produktblad (Volvo Penta 2005).
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3 Resultat
	
  
Detta är den sammanställda informationen som fastställts efter kontakt med myndigheter, företag
och organisationer samt ett besök av gruppen ombord på Tora, som trafikerar Adelsöleden i
Stockholm.
	
  
	
  
3.1 Utvald bränslecell

	
  
Frågan som ställdes till de bränslecellstillverkare som gruppen varit i kontakt med (se avsnitt 2
Metod sida 3) var: ”Har ni en bränslecell som får plats i ett utrymme som är (L x B x H) 4,47m x
1,49m x 2,6m och som dessutom har en effekt på 150kW vid kontinuerlig drift?” Det var endast
ett företag som svarade att de hade en produkt som uppfyllde kriterierna enligt frågan.
Bränslecellen som valts ut som det enda alternativet, är en PEM: Proton exchange membrane
cell på 150kW. Denna bränslecell tillverkas av det internationella företaget Ballard. PEM
bränslecellen är väl beprövad på bussar med effekter på antingen 75kW eller 150kW i
Nordamerika, Europa och Asien (Ballard 2013). I detta projekt valde gruppen 150kW-modulen
eftersom befintligt effektuttag på Tora har en maxkapacitet på 150kW och med detta behöver
inte hastigheten eller tidsschemat för Tora ändras, se bilaga 3.

3.2 Övrig utrustning

	
  
Övrig utrustning som behövs för att driften med PEM bränslecellen tillverkad av Ballard ska
fungera ombord på Tora omfattar följande (se även bilaga 3):
	
  

•

En kompressor, denna förser bränslecellen med en oxidant som behövs för att processen
ska fungera, oxidanten i processen är luft. Trycket som erfodras är 1,2 bars övertryck
(ÖT).

•

Helmantlat (ett bränslerör med ett fast utanpåliggande rör för säkerhet) bränslerör som
går från babords maskinrum, där vätgaspaketen planeras att bli placerade, ner under däck,
tvärskepps och upp genom däck till styrbords maskinrum där bränslecellen planeras att
bli placerad.

•

Vätgasdetektor, 3st, en i utrymmet där vätgasen placeras, en under däck i utrymmet där
det helmantlade bränsleröret placeras och en detektor i utrymmet där bränslecellen
placeras.

•

En befintlig frekvensomriktare sitter i dagsläget mellan dieselgeneratorn och elmotorerna,
vid bränslecellsinstallation där det är likspänning som produceras kan man enligt ABB
koppla in likspänningen direkt in i frekvensomriktaren då denna arbetar enligt principen
av att likrikta växelspänningen och sedan växelrikta igen, om man kopplar in
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likspänningen i frekvensomriktaren efter den inbyggda likriktaren så slipper man
mellanledet. Dock måste man ha en jämn likspänning, och från bränslecellen varierar
likspänningen beroende på effektuttag, därför kan en DC-DC konverter vara aktuell för
att få en stabiliserad spänning (ABB 2014). Vid installation konsulteras ABB för korrekt
utrustning i installationen, men befintliga växelströmsmotorer bör enligt ABB vara kvar,
då byte till likströmsmotorer är kostsamt och dessutom medför betydligt dyrare underhåll
samt väldigt begränsad tillgång, till skillnad från växelströmsmotorerna som lagerförs och
är betydligt mer vanligt förekommande i industrier och liknande (ABB 2014).
•

Eventuell larmfunktionspanel i styrhytten för enkel övervakning av bränslecellen samt
vätgasdetektorerna, (detta blir utöver kontrollboxen som blir placerad lokalt på
bränslecellen).

3.3 Krav på besättning
Det är Transportstyrelsen som klassar Färjerederiets färjor och som ställer kraven på
besättningens utbildning ombord. Kraven som ställs på besättningen om det installeras en
bränslecell ombord och om vätgasflaskor placeras ombord omfattas av Fartygssäkerhetslagen
(SFS 2003:364, Notisum 2003 Fartygssäkerhetslagen) och Fartygssäkerhetsförordningen (SFS
2003:438, Notisum 2003 Fartygssäkerhetsförordningen). Utöver den utbildning som redan krävs så
ställs krav på god kännedom om fartygets system. Det är enligt Transportstyrelsen som
Färjerederiet har ansvaret för att ge personalen ombord den utbildning som krävs, exempelvis
via internutbildningar (Transportstyrelsen 2014). Precis som vid vätgashanteringen är det väldigt
generella krav på besättningen ombord. Enligt Transportstyrelsen har Trafikverket ansvar för
utbildningskraven och att installation är genomförd på ett säkert sätt, men detta görs vid behov
i samband med Transportstyrelsen (Transportstyrelsen 2014).

3.4 Dieselförbrukning och effektbehov

	
  
Dieselförbrukningen ombord på Tora varierar, mest märkbart är det mellan vinter- och sommar
halvåret. I denna beräkning av dieselförbrukningen så tas det inte hänsyn till oljepannan ombord
som går ca november-februari varje år. I samråd med färjerederiet har gruppen bestämt att
oljepannans förbrukning är så pass liten att skillnaden hade blivit liten, detta beslut styrks även av
att varken besättning eller färjerederiets kontor har en bra uppfattning om hur mycket diesel
oljepannan förbrukar då detta inte registreras, det är dock troligtvis marginellt i sammanhanget.
	
  

	
  
	
  	
  	
  Redovisning

	
  

av dieselförbrukning i liter, år 2013 (Trafikverket, Färjerederiet 2013).

•

Januari – 12096

•

Februari – 8949

•

Mars – 11681

•

April – 9048

•

Maj – 6907
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•

Juni – 6801

•

Juli – 7309

•

Augusti – 7237

•

September – 6970

•

Oktober – 7154

•

November – 7287

•

December – 7771

Snitt i liter/månad – 8268
Kostnad för diesel varierar enligt färjerederiet mellan 6 och 7kr/liter, därför räknar vi med
medelvärdet 6,50kr/liter. Ett års förbrukning av diesel kostar då 644 865kr. Befintligt CO2
utsläpp från dieselelektrisk drift, 99210 liter diesel/år, uppskattat CO2 utsläpp i kg per liter diesel
Mk I är enligt Trafikverket 2,54kg CO2. 99210 liter diesel * 2,54kg CO2 = 251 993kg.
I dagsläget med dieselelektrisk drift har man ett årligt ungefärligt utsläpp av 252 ton CO2
(Trafikverket 2012).

	
  
Effektbehovet ombord på Tora har beräknats med hjälp av bränsleförbrukningen, Volvo Pentas
specifikationsblad för den aktuella dieselmotortypen ombord på Tora samt specifikationsblad
från Shell Citydiesel (se bilaga 4) som är av den sort som man använder som bränsle på Tora
(Volvo Penta 2005). Bränslets densitet vid de olika temperaturer som har varit under året tas inte
med i redovisningen, alla månader räknades med densitet vid 15 grader C, beräkningar har gjorts
med hänsyn till densitetsändringar, men skillnaden var ytterst liten och bortses därför. Januari är
den månad med högst bränsleförbrukning, främsta anledning till detta enligt färjerederiet är is i
vattnet vilket ger en markant motståndsökning. Med avseende på detta används därför januari
som referensmånad för att inte underdimensionera vätgasmängden längre fram.
	
  
Specifik bränsleförbrukning enligt Volvo Penta är 199g/kWh med ett effektivt värmevärde på
42,7 MJ/kg (Volvo Penta 2005). Dieseln som Tora kör på, har ett effektivt värmevärde på 43,3
MJ/kg (se bilaga 4).

	
  
•

Detta gav oss Toras specifika bränsleförbrukning
199g/kWh * 42,7/43,3 = 196,2g/kWh

•

Bränslets densitet vid 15 grader C är 815kg/m3 och bränsleförbrukningen under januari
månad, som var 12,096m3, gav oss bränslets vikt under en månad.
815kg/m3 * 12,096m3 = 9858kg bränsle

•

Bränslets vikt delat med antalet dagar på en månad gav oss bränsleförbrukningen (i kg)
per dygn. 9858kg/31 dygn = 318kg/dygn

•

Snitt drifttimmar per dag under 2013 var 11.1h. Bränsleförbrukningen per dygn delat med
snittet för drifttimmarna per dygn gav oss bränsleförbrukningen per drifttimme.
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318kg/11,1h = 28,7kg/drifttimme

	
  

•

Bränsleförbrukningen per drifttimme delat med Toras specifika bränsleförbrukning, gav
oss Toras toppeffekt. 28700gram/196,2g/kWh = 146,3kW

	
  
	
  

3.5 Vätgas (Hantering, beräkning och leverans)

	
  
Hanteringen av vätgas sker normalt enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011, Notisum 2010 Lag om brandfarliga och explosiva varor) och Förordning om brandfarliga
och explosiva varor (SFS 2010:1075, Notisum 2010 Förordning om brandfarliga och explosiva varor).
Det finns däremot undantag för ovanstående lag och förordning som gäller.
	
  

”2.3 Hantering som alltid är undantagen tillståndsplikt
I detta kapitel redovisas sådan hantering som alltid är undantagen tillståndsplikt oavsett mängd.
Den behöver alltså inte vara med i tillståndet om det finns annan hantering som är
tillståndspliktig.
• Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.” (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap 2013).
	
  
Detta innebär att man inte behöver tillstånd för bränslet i fordonens tankar eller bränslesystem, om
man använder sig av utbytbara vätgaspaket från t.ex. AGA så räknas dessa vätgaspaket som
fordonets tankar och således behövs inga tillstånd för vätgasdrift eller bränslecell ombord.
Det finns ännu ett undantag i lagen om brandfarliga gaser och vätskor (SFS 2010:1011, Notisum
2010 Lag om brandfarliga och explosiva varor) för just fartyg som använder sig av brandfarliga gaser som
bränsle för fartygets framdrivning, vätgas, biogas etc. som även det ger Tora ett undantag för
tillstånd (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010). MSB – Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, har efter kontakt med gruppen endast hänvisat till
Transportstyrelsen för regler kring vätgashanteringen ombord. Transportstyrelsen, i sin tur,
hänvisar till Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364, Notisum 2003 Fartygssäkerhetslagen) och
Fartygssäkerhetsförordningen (SFS 2003:438, Notisum 2003 Fartygssäkerhetsförordningen). Detta är så
kallade paraplylagar och förordningar, d.v.s. väldigt generella regler för hantering av vätgas och krav
på personal. Efter kontakt med flertal anställda vid Transportstyrelsen sammanfattas kraven på
besättningen ombord på ett fartyg med bränslecellsdrift och vätgas som följande: ”Redaren d.v.s.
Färjerederiet är ansvariga för att besättningen har erforderlig kännedom om fartygets system,
kunna identifiera larm osv. Ingen formell utbildning behövs för varken vätgas ombord eller
bränslecellsdrift, endast erforderlig kännedom genom t.ex. internutbildningar”
(Transportstyrelsen 2014).
Det behövs alltså inga tillstånd för att Tora ska få ha vätgas ombord eller en bränslecell som
använder sig av vätgas som bränsle (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014). För att
beräkna mängden vätgas som krävs för framdrivningen av Tora har veckobehov i kg använts som
enhet. Underlag för denna beräkning görs av produktspecifikationen för bränslecellen från Ballard,
se bilaga 3.
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Vid medeleffekten 146,3 kW erfordras ett bränsleflöde på ca 2,0 gram/sekund.
•

Erforderligt bränsleflöde multiplicerat med antalet sekunder som går på en timme, ger oss
bränsleflödet som krävs under en timme. 2,0g/s * 3600 = 7200g/h = 7,2kg vätgas/h

•

Bränsleflödet under en timme multiplicerat med antalet drifttimmar per dygn, ger oss
bränsleflödet per dygn.
7,2kg * 11,1h = 80kg vätgas/dygn

•

Bränsleflödet per dygn multiplicerat med sju dagar, ger oss bränsleflödet per vecka.
80kg vätgas * 7dygn = 560kg vätgas/vecka

Viktigt att notera i denna beräkning, är att till skillnad från t.ex. en dieselmotor så är
bränsleförbrukningen i förhållande till effekt linjär i bränslecellen, detta bidrar till en riktig och
bra uppskattning av bränsleförbrukning. Denna linjära bränsleförbrukningskurva syns tydligt i
produktspecifikationen från Ballard, se bilaga 3. I denna beräkning av vätgasen, så kommer
ingen vätgas att gå till oljepannan, till skillnad från dieseln, vilket gör att teoretiskt sett borde
vätgasen räcka längre än 7 dygn (Ballard 2013).

	
  
Gruppen kontaktade de två vätgasleverantörer som branschorganisationen Vätgas Sverige
rekommenderade (Vätgas Sverige 2014). Det företaget med bäst förutsättningar (urval,
leveransmöjligheter och hjälp med installation) var AGA. AGA kan utan svårigheter förse Tora
med vätgas (AGA 2014). Förslag från AGAs sida var att istället för att designa och installera en
eller flera fasta specialtankar för förvaring av vätgasen kan en billigare och mer praktisk lösning
vara att använda sig av s.k. vätgaspaket. Ett vätgaspaket innehåller ca 10kg vätgas och har nästan
identiska mått med en EU-pall. I utrymmet som planeras att användas som vätgasförråd ombord
får det enligt AGA plats med upp till 4st vätgaspaket. Detta innebär byte av vätgaspaket 2 gånger
per dygn enligt beräknad vätgasmängd för Tora. Det finns andra leverantörer av vätgas, men
AGA var väldigt positiva till projektet och gruppen valde därför att sköta planerad vätgasleverans
med AGA. AGA har stor erfarenhet av vätgas i industrin och har erbjudit sig att hjälpa till med
installation och att genomföra en riskbedömning för en säker installation (AGA 2014).

3.6 Installation av bränslecellen

	
  
Genom kontakt med bränslecellstillverkaren Ballard identifierade gruppen den enda
bränslecellen som motsvarade kriterierna. Cellen var tillräckligt kraftfull för att orka driva Tora
och den var tillräckligt liten för att kunna installeras i det tänkta utrymmet. Problemet som
uppstod var att Ballard inte utförde några installationer av sina system utan sålde sina
applikationer vidare till andra företag som i sin tur utförde installationerna. Företag som
exempelvis BAE systems och Van Hool (Ballard 2013). Gruppen har försökt att få kontakt
med olika installationsföretag, men de har antingen inte gått att nås, eller så har gruppen
meddelats att företagen inte utför installationer av andra tillverkares bränsleceller (Van Hool
2007; BAE Systems 2013). Gruppen har hänvisats tillbaka till Ballard. På grund av dessa fakta
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kan inte gruppen framställa en installationskostnad för bränslecellen.

	
  
	
  

Figur 1: Ritning över lastdäck med planerade installationskomponenter och rördragning.

Beskrivning av figur 1: det röd-markerade området representerar det utrymme som ska användas
till vätgaspaketen och det blå-markerade området är där bränslecellen ska installeras. Det
mantlade bränsleröret är tänkt att dras enligt den gröna linjen. Här kommer även alla elkablar att
dras. Gasdetektorerna kommer att monteras vid de lila-markerade områdena (3st).
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Här bifogas fotografier utav utrymmet där vätgaspaketen är planerade att installeras,
bestående av figur 2 och figur 3. Dessa bilder är tagna av gruppen under gruppens besök
av färjan Tora i Stockholm, 2014-02-03.
	
  

	
  

	
  

Figur 2: Fotografi av utrymmet där vätgaspaketen är planerade att installeras, sett utifrån med stängda portar.
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Figur 3: Fotografi taget av utrymmet där vätgaspaketen är planerade att installeras, med öppna portar och sidodörr.

Dimensionerna för detta utrymme är: 4,47m brett, 1,49m djupt och 2,1m högt vid portarna,
(2,6m invändigt på höjden). AGA har under projektets gång haft tillgång till dessa fotografier
samt ritningar och de aktuella måtten, deras slutsats är att 4st vätgaspaket får plats i utrymmet och
detta innebär att paketen byts 2 gånger/dygn, det blir dock väldigt kostsamt och större
vätgaspaket rekommenderas av AGA, men utrymme finns inte tillgängligt utan att minska Toras
lastkapacitet (AGA 2014).
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3.7 Kostnadskalkyl
De olika momenten med uppskattad kostnad. Samtliga uppgifter för kostnader har tilldelats
gruppen från respektive ansvarig tillverkare eller leverantör, (vätgaspriser angett av AGA,
bränslecellens inköpskostnad av Ballard). Driftkostnader per år som jämförs med
dieselelektrisk drift, bränslet: Bränslekostnader för ett år, diesel - Kostnad för diesel varierar
enligt färjerederiet mellan 6 och 7kr/liter, därför räknar gruppen med medelvärdet
6,50kr/liter. Ett års förbrukning av diesel kostar då 644 865kr. (Total årsförbrukning 2013 är
underlaget, totalt förbrukad mängd i m3 = 99,21m3) (Trafikverket, Färjerederiet 2013).
Vätgas, enligt AGA beräknad kostnad vid drift med ett uppskattat pris på ca 100kr per kg
vätgas, ca 560kg/vecka, 560 * 52 veckor = 29120kg vätgas, kostnad 100kr/kg vätgas leder till
29120kg * 100kr/kg = 2 912 000kr (AGA 2014). I bränslekostnad per år blir det alltså
betydligt dyrare med bränslecellsdrift med uppskattad bränslekostnad, ca 4,5 gånger ökad
kostnad för bränsle. (2 912 000/644865=4,52)
Uppskattad kostnad för inköp av bränslecellen med inkluderad service, uppgår till 500 000 US
Dollar, enligt valutakurs (Riksbanken 2014) är en US Dollar = 6,154kr. 500 000 * 6,154kr = 3 077
000kr
Vid köp av fler bränslecellsmoduler sjunker priset och därför kan konvertering av fler fartyg vara
fördelaktigt (Ballard 2013).
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4 Analys
Konverteringen från dieselelektrisk försörjning till elmotorerna som driver lindriften, till
bränslecell som producerar elektriciteten istället styrs av en utrymmesbegränsning ombord på
Tora. Denna utrymmesbegränsning gjorde att endast en av de tänkta typerna av bränsleceller var
möjlig utan väldigt omfattande ombyggnation av färjan. Därför omfattar denna
konverteringsplanering bara en av bränslecellerna, PEM cellen. I nuläget finns det två stycken
dieselmotorer ombord och de har varsin generator. Dessa två dieselmotorer med respektive
generatorer plockas ut från fartyget för att ge plats för bränslecellssystemet. I styrbords maskinrum
placeras bränslecellsmodulen med kontrollbox. I babords maskinrum placeras vätgaspaketen, och
under däck monteras ett mantlat bränslerör som förbinder vätgaspaketen med bränslecellen. Det
installeras tre stycken vätgasdetektorer, en i varje maskinutrymme och en under däck i utrymmet
där bränsleledningen monteras. Det görs också goda ventilationsmöjligheter i båda maskinrummen
så att ett eventuellt vätgasläckage snabbt kan ventileras ut från fartyget och inte ackumuleras i något
av utrymmena. Eftersom det inte finns några specifika krav på säkerheten kring installationen
förutom det generella kravet att det ska ske med god säkerhet enligt Fartygssäkerhetslagen (SFS
2003:364, Notisum 2003 Fartygssäkerhetslagen) och Fartygssäkerhetsförordningen (SFS 2003:438,
Notisum 2003 Fartygssäkerhetsförordningen) har AGA erbjudit sig att hjälpa till och vara med under
installation och placering av vätgaspaketen enligt säkerhetskrav som finns angående vätgas i
industrin där AGA har mångårig erfarenhet ifrån. Vid installationen kommer även en
riskbedömning att göras med syfte på att det ska vara en stabil och mycket säker installation (AGA
2014).

4.1 Kostnad
Kostnaden för vätgasdrift är 4,52 gånger högre än dieseldrift. Det är alltså betydligt dyrare med
bränslecellsdrift och vätgas i dagsläget. Räknat med 4,5 gånger bränslekostnaden resulterar detta i
att det är omöjligt att vinna ekonomiskt på att köra med bränsleceller som använder vätgas som
bränsle i nuläget. Till detta tillkommer även installationskostnader som ökar kostnaden ytterligare.
Det blir alltså ingen ekonomisk vinst, utan en klar förlust ekonomiskt med bränslecell som
använder vätgas som bränsle.
Driftkostnader per år som jämförs med dieselelektrisk drift, underhåll: Vid dieseldriften tillkommer
kostnader för filterbyten, oljebyten mm, men underhållet för bränslecellen köps till vid
upphandling av modulen och därför kan ingen jämförelse göras. Med bränslecell är det betydligt
dyrare att köra än med dieselelektriskt, med inköp och bränslekostnad som underlag.
(Installationen ingår inte för att gruppen inte fått något förslag och därför ingår detta inte i
beräkningarna.)
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5 Diskussion
Blir en konvertering lönsam med avseende på drift, underhåll och inköp av bränslecellstypen
PEMFC? En konvertering från den befintliga dieselelektriska driften till bränslecellsdrift av
PEMFC typ är inte lönsam, varken drift, underhåll eller inköp kan motiveras ekonomiskt. Det
blir dyrare i alla avseenden vilket också presenteras i rapporten.
Vilka sorts krav ställs på besättningen med avseende på driften om man har bränsleceller ombord
enligt Transportstyrelsen? De krav som ställs på besättningen angående driften av en PEM
bränslecell ombord med tillhörande bränsle i form av vätgas omfattas av Fartygssäkerhetslagen
(SFS 2003:364, Notisum 2003 Fartygssäkerhetslagen)	
  och Fartygssäkerhetsförordningen (SFS
2003:438, Notisum 2003 Fartygssäkerhetsförordningen), dessa paraplylagar (generella och övergripande)
säger ingenting om just bränslecellsdrift eller vätgas som bränsle ombord. De krav
Transportstyrelsen har på besättningen är kortfattat att fullgod kunskap om systemen ombord ska
finnas och att driften ska ske på ett säkert sätt. Förslag från Transportstyrelsens sida är
internutbildningar av personal med hjälp från företag och organisationer som besitter kunskap om
vätgashantering och bränslecellsdrift. (Exempelvis vätgasleverantören AGA och
branschorganisationen Vätgas Sverige som utbildar i säkerhet och hantering av vätgas.)
Vilka bränslen, diesel eller vätgas, är lämpligast med avseende på regelverk och logistik? Både
enligt Transportstyrelsen och eventuellt andra inblandade myndigheter som exempelvis MSB –
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna frågeställning syftar till en jämförelse
mellan de tänkbara bränsletyper som de tänkta bränslecellerna PEM och SO kan drivas av,
ursprungligen skulle denna jämförelse göras mellan vätgas – naturgas, och vätgas – biogas.
Eftersom det endast var PEM bränslecellen som lämpade sig för installation ombord på Tora är
vätgas det enda intressanta bränsle då PEM måste drivas av vätgas och inget annat. Gruppen
gjorde då en jämförelse mellan befintliga dieselmotorers bränsle, diesel (se bilaga 4) och
bränslecellens bränsle, vätgas (SAE J2719). Vätgasen som drivmedel ombord krävs inga tillstånd
för att användas så regelverk är inget problem. Logistiken visade sig efter kontinuerlig kontakt
med vätgasleverantören AGA inte vara något hinder för leverans, men de dagliga byten av
vätgaspaketen som erfordras gör ändå att det finns logistiska problem som att tidtabellen för
Tora kommer att behöva justeras för att vätgaspaketen ska hinna bytas dagligen, alternativt att
det får göras på kvällen/natten.

5.1 Fördelar och nackdelar med bränslecellsdrift
De fördelar som gruppen anser finnas med bränslecellsdrift är i första hand miljövänliga och i
andra hand arbetsmiljövänliga. Arbetsmiljön för ombordanställda förbättras då ljudnivån och
vibrationsnivån ombord minskas betydligt jämfört med dieselmotorerna. Utsläppen av CO2
minskas med 100 %, det blir alltså inget utsläpp av växthusgaser alls med bränslecellsdriften.
Detta innebär en approximativ minskning med 252 ton CO2 utsläpp per år. En annan aspekt som
bör tas med i beslut om konvertering är att enligt Färjerederiet har det kommit in ett flertal
regelbundna klagomål, angående ljudnivån från dieselmotorerna, från de närliggande
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bostadsområdenas invånare (Trafikverket, Färjerederiet 2013). Bränslecellen arbetar med en låg
ljudnivå och detta förhindrar även detta problem för omkringliggande bostadsområden och dess
invånare. Den ekonomiska förlusten är stor, dock kan inte gruppen med säkerhet säga de exakta
förlusterna. Då gruppen inte kan få tillgång till Toras exakta medeleffekt, pga. att man inte loggar
dessa ombord, så blir både beräknad medeleffekt och vätgasförbrukning något missvisande.
Vätgasberäkningarna är baserade på en medeleffekt på 146,3 kW. Denna effekt som produceras
under de timmar som Tora är i drift, är framräknade med hänsyn till den månad då Tora har som
mest effektbehov. Detta blev grunden för vätgasberäkningen i rapporten. Denna beräkning blir
tyvärr missvisande p.g.a. att Tora endast håller den uträknade effekten under de första minuterna,
efter avfärd, för att sedan sjunka till en betydligt lägre effekt. Då det inte finns någon utrustning
ombord på Tora, som sparar information om effekt åtgången, kan gruppen inte med säkerhet
säga den exakta effektförbrukningen som används under en resa. Med utgång från den månad
som kräver mest effekt, säkerställer detta att det inte blir för lite vätgas för varken januari eller de
andra månaderna på året. I denna beräkning tas ingen hänsyn till att en mindre del av dieseln,
som gruppen räknat fram effektbehovet från, tas i anspråk av oljepannan. Detta innebär att
beräkningarna blir lite överdimensionerade, vilket är ännu en säkerhetsfaktor som bidrar till att
vätgasbehovet inte blir underdimensionerat. Snarare att en viss redundans räknas in i
beräkningarna.
Detta innebär att man får en betydligt lägre vätgasförbrukning än gruppen har möjlighet till att
räkna fram. Därför anser gruppen att de fördelar som bränslecellen medför för miljön är det i
första hand motiverande faktorn för konvertering men det anses ändå bli mycket kostsamt utan
omfattande ombyggnation av Tora, bl.a. med installation av fasta tankar och en vätgasstation på
kajen i anslutning till färjan. De fördelar för miljön som bränslecellen har, med inget CO2 utsläpp
anser gruppen inte vara försvarbart när lastbilar måste köra till och från Tora dagligen med nya
vätgaspaket för att driften ska fungera. Detta är en klar nackdel och med denna information anser
gruppen att en konvertering kan vara för kostsam i dagsläget. I framtiden med hårdare
utsläppskrav och eventuella förbud av fossila bränslen så kanske vätgasen kan bli aktuell, men i
dagsläget anser gruppen att det inte är ekonomiskt fördelaktigt med en konvertering. Ett
genomförande av konverteringen är fullt möjlig men medför ökade kostnader med avseende både
på bränslekostnaden och inköpskostnaden av bränslecellen. Att byta vätgaspaket 2 gånger per
dygn tar mycket tid i anspråk och kan komma att påverka färjans tidsschema.

5.2 Konvertering av fler fartyg
En aspekt som bör ses över är att konvertera mer än bara en färja, enligt Ballard blir
bränslecellsmodulerna billigare ju fler som beställs, om en order läggs på t.ex. 5st moduler blir
styckpriset prissänkt, inga specifika siffror har angetts till gruppen utan bara faktumet att det blir
billigare (Ballard 2013). Oavsett så kommer bränslekostnaden fortfarande medföra en hög ökad
kostnad till följd av en konvertering.
Denna rapport kan användas som underlag för en djupare granskning av köp och installation av
utrustning, offerter kan begäras av företag för att få ett mer exakt och omfattande underlag.
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5.3 Förslag till vidare forskning

	
  
År 2015 skärps utsläppskraven i bland annat Östersjön, den tillåtna svavelhalten i viktprocent i
bränslen ombord sänks från nuvarande 1 % till 0,1 % (Transportstyrelsen 2013). Detta kommer
sannolikt att tvinga många fartyg att gå över från tjockolja (Heavy Fuel Oil1) till dieselolja. Hur
detta kommer påverka dieselpriserna är i dagsläget oklart, men en prisökning förväntas (Svenskt
Näringsliv 2012). När de nya utsläppskraven har trätt i kraft kan en jämförelse av kostnader göras
mellan dieseldrift och bränsleceller som använder sig av vätgas som bränsle. Om priserna för
diesel ökar kraftigt inom ett par år kan detta komma att motivera en bränslecellskonvertering för
Tora.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1. Heavy Fuel Oil (HFO), tjockolja på svenska, är ett vanligt fartygsbränsle som framställs av
restprodukter efter destillation av råolja. Det är billigt och ofta hög svavelhalt, tjärliknande
egenskaper och kräver uppvärming för att kunna användas och pumpas ombord (MAN Diesel &
Turbo 2014).
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